
Norman Thomas o inflaci.
Norman Thomas, bývalý soci-
alistický kandidát president-
ství, vydal spolu s Louis Wald-
manem, predsedou, výboru ve-
rejných záležitostí socialistic-
ké strany prohlášení, kterým
se radí, aby inflace penez ne-
byla prijata vládou jako její
penežní politika. Inflace cili
rozedmutí meny, jest každým
vydáním papírových penez ne-
bo úveru, nekrytých zlatým
pokladem ve vládních sklepe-
ních. Její smutné zkušenosti
prodelaly po válce na pr. Ne-
mecko a Rusko, kde se papíro-
vé peníze tiskly vesele o sto
šest, aniž byly címkoliv kryty,
až došlo k úplnému bankrotu
a všecky tak vytisknuté peníze
byly na konec vymeneny, jako
na pr. v Nemecku, asi tak je-
den milion inflacních marek
za jednu novou, zarucenou
zlatém.

V prohlášení obou socialis-
tických vudcu se praví:

“Ikdyž se pripustí, že neja-
ká docasná výhoda, zejména
zemedelským sekcím obyva-
telstva by mohla vyplynouti z
použití inflacní politiky, sou-
hrn názoru, který jsme dostali
vyjádrený z delnických kruhu
smeruje k tomu uznati, že ta-
kové výhody by byly daleko
predceny záhubnými následky
inflace pro alespon tri trídy o-
byvatelstva: zamestnance ci-
vil Service (verejné obcanské
služby) a delníky a pracovní-
ky úredních tríd, jichž príjmy
jsou pevne stanoveny sazba-
mi; delníky, jichž mzdy byly
podobne urceny kodami a ve-
spolnými (kollektivními) do-
hodami a pro které by vyrov-
nání se zdrželo zatím co by ži-
votní ceny stouply; a ty drob-
né trídy, které mají malé ú-
spory a pojistky, vetšina z
nichž nejsou bohatí, a nemají
žádných jiných prostredku ži-
vobytí na stará kolena a v prí-
pade neschopnosti než tyto sla
bé záruky, které by byly otre-
seny zlacinením penez.”

Ucinil následující doporu-
cení :

Aby úroková míra na veške-
ré zadlužení vlády, a v soukro-
mém živote, na farmárské mar
kýce, byla snížena na dve, na-
nejvýše dva a pul procenta,tak
aby se provedlo vyrovnání v
pomeru ceny penez v dobe,
když peníze byly prijaty vy-
pujcovatelem, a v dobe kdy
nyní tyto má spláceti anebo
z úrocití.

To se dá znázorniti prípad-
ne príkladem, že když farmár
treba si v minulosti vypujcil ji-
stý obnos penez, mohl jej do-
stati kdyby na pr. mohl hned
odprodati za tehdejších cen
100 kusu dobytka. Dnes ale,
když dluhy by náhle musil za-
platiti, musil by odprodati nej-
méne 160—180 kusu, kdyby je
mel, aby sehnal tutéž sumu
penez, a dluhu se zbavil.

Snížení kapitálové struktu-
ry ve všem obchode a utilit-
ních podnicích (výrobcích vše-
obecné spotreby jako plyn, e-
lektrina a doprava), které se
dotýkají verejného zájmu„což
by v dusledcích se týkal témer
veškerého podnikání. Výbor
pravil, že toto by bylo jistou
formou likvidace nadbytec-
ných financních bremen, které
národ musí nésti.

Príklad pro tuto methodu se
dá opetne znázorniti tím, že
když treba nekterá soukrome
vlastnená velkoelektrárna ne-
bo plynárna umelými triky roz
množila své akcie, a dala za je-
dnu starou dve, akcionári mají
zákonité právo skolektovati
na každou jisté procento zis-
ku. Tím zpusobem spolecnost
ale musí docílitit dvojnásobné-
ho zisku, a má právo zvýšiti
své ceny za plyn a elektrinu.
Kdyby se nyní provedla likvi-
dace takového “nadurení" ka-
pitálu, za dve akcie na pr. by
se dala jen jedna, nárok na
zisk by se snížil, a ceny plynu,
elektriny, a jiné utility by mu-
sily poklesnouti.

Kapitál by mel býti zdanen
podle vedecké sazby.

Dan z dedictví by mela býti
silne zvýšena v odkazech vel-
kých sum penez, a výnosu by
se melo použiti hlavne ku splá-
cení vládní zadluženosti.

Vláda, vypujcujíc si na dlu-
hopisy, praví prohlášení dále,
“což je samo o sobe inflací
spojenou s jinými financními
prostredky, je ospravedlnena
v politice financování progra-
mu na verejné práce, který prí
stí kongres muže ješte rozšíri-
ti povolením aby se vydávaly
peníze na místo dluhopisu
což je financovací methoda
daleko poctivejší a méne tíži-
vá. To také by vláde ušetrilo
$4,000,000,000 na práce, na
které si nyní vypujcuje."

Horejší projev je konecne
ukázkou kdy socialistická stra-
na v Americe poprvé souhlasí
s americkou vládou.

o

"Zavedení stríbrné meny.
President Franklin Roose-

velt prohlásil obmezené zave-
dení stríbrné meny. Soucasne
schválil dohodu, uzavrenou v
cervenci na londýnské konfe-
renci, pokud se týce valuty stri
brné. Akce jest vítána stou-
penci stríbra v kongresní sku-
piní inflacionistu, stále tvrdí-
cích, že nový smer pozvedne
americký vývozní obchod tím,
že zvetšena bude nákupní síla
zemí užívajících menu stríbr-
nou a že také zároven stoup-
nou ceny zboží, což jest pova-
žovbáno za další pokrok na
ceste k lepší prosperite Spoj.
Státu.

Dle tak zvaného Thomaso-
va dodatku, odhlasovaného za
posledního kongresního zase-
dání, má president právo ríditi
nákupy departmentu pokladu
na dobu ctyr let, neb do prí-
padného odvolání a zakoupiti
každým rokem 24,000,000 un-
cí stríbra doma vyteženého,
což ve skutecnosti znamená ve
škerý kov, který Amerika vy-
doluje.

Poloviny má býti užito k
ražení stríbrného dollaru v po-
meru k cene zlata, kdežto dru-
há polovina má tvoriti jakousi
zálohu.

Pri nákupu stríbra jest sta-
novena cena 64 a pul centu za
unci, což jest o 19 centu více,
nežli dnešní obchodní kurs. De
je se tak, aby klesající a stále
se kolísající cena tohoto kovu
aspon ponekud byla stabiliso-
vána.

Demokratický senátor z Ne-
vady, Key Pittman, jenž boju-
je již po léta za stríbrnou me-
nu a na londýnské konferenci
se podílel dohody, považuje
prohlášení presidenta za prv-
ní krok k zavedení valuty obo-
jí, a praví, že stríbrné meny u-
žívá více jak polovina veške-
rého lidstva a že príklon Ame-
riky k stríbru bude míti velký
vliv na obchod zahranicní i
domácí.

Dle Rooseveltovy proklama-
ce a dle jeho práva, muže vlá-
da vydati stríbrných dollaru
každý mesíc za $1,300,000.

Zmena v otázce valutní pri-
pomíná kampan Bryanovu v r.
1896, který marne navrhoval
neobmezované ražení ve strí-
bre v pomeru 16:1.

Vládní nákup stríbra, unce
za 64 a pul centu, vyvolal v Ne-
vade a na celém západe mezi
hutníky pravé nadšení. Oceká-
vá se', že stríbrné doly se doc-
jaí staré slávy. Za nízké ceny
nevyplácelo se skorém dolová-
ní, ac stát Nevada vytežil po-
sledního roku 1,304,000 uncí.
Podobne se oznamuje i ze stá-
tu Utah.

Lék proti nastuzení.
Casopis “Journal of the A-

merican Medical Association”
prinesl zprávu, že nový pro-
stredek Dra. Diehla, ze státní
university minnesotské, se o-
svedcil v 74 až 78%. Tento lék
pozustává z kodeinu a papa-
verinu, dvou plodin opia, v cel
ku úplne neškodných.

Lékari, již zkoušeli nový
prostredek, prohlásili, že se o-
svedcil jako ješte žádný jiný a
že jej také nelze se žádným
jiným porovnávati. Studenti,
kterí byli léceni tímto lékem
pri akutním nastuzení hlavy,
ztratili pouze pul dne ze své
kolejní práce, kdežto pri léce-
ní jinými léky ztratili obycej-
ne pul druhého dne. Složení
tohoto léku je patentováno
minnesotskou universitou.

o

Bohatá na dedecky a praba-
bicky.

V Lawson, Mo., Joyce Lee,
malá dcera Gilla Jacksona má
12 žijících prarodicu. Krome
dedecka a babicky s obou
stran svých rodicu má ješte
pra-pra-prababicku, dve pra-
prababicky, dve nevlastní ba-
bicky a jednoho nevlastního
dedecka.

Ve Woodward, Oklaho-
ma, dítko Barnettovy rodiny,
práve narozeno bylo v rodine
šesti generací. Matka hocha
je 181etá, jeho dedecek 401etý,
prababicka je 551etá, pra-pra-
babicka 751etá a pra-pra-pra-
babicka 891etá.

Dvoje dvojcata behem roku.
P. Milboum z Quinalt se

stala matkou druhého páru
dvojcat letošního roku. V jed-
nom roce jejich rodina rozmno
žila se o ctyri dítky. Poslední
párek jsou hoši.

Krajanské z ruzných stran.
V Miami, John W. Sny-

der a dr. E. Sterling, lékari,
kterí ošetrovali mayora Cer-
máka, pri jeho postrelení Zan-
garou ve Front Parku, žádají,
aby jim byly vyplaceny úcty
z pozustalosti zemrelého ma-
yora. Každý žádá $5,000.

V Omaze, Nebraska, 21-
letý Eduard Janecek, zastrelil
se v obydlí dra. E. J. Kirka,
kde poslední tri léta bydlil vy-
delávaje si na studie.

Janecek byl vynikajícím stu
dentem v prvním rocníku lé-
karské koleje státní university
nebraské.

V Oak Lawn, 111., byl
poštmistrem jmenován krajan
Jan Matejka.

V Clevelandu Matej Kur-
ka, 60 roku starý, byl smrtel-
ne zranen lokomotivou. Zem-
rel za hodinu v mestské nemoc
nici.

Robert P. Straka z Wa-
shingtonu zvolen byl za mas-
ter Mount Hermon zednárské
lože v Hyattsville, Md.

Slovenský lékar Dr. Jan
Mayercík z Danbury, Conn., se
svým prítelem Josefem Sabo
zahynul na lovu divokých ka-
chen. Jejich tretí spolecník
byl zachránen.

Na lov se vydali v malé lod-
ce, kterou jim však prevrhlo
velké vlnobití od more, zasa-
hující až do reky Housatonic.
Jak pozdeji vyprável zachrá-
nený Barter, zamrzly jim zá-
vesy na veslách. Všichni tri
padli do mrazivé vody.

Z Holman, Texas, krajan
Roman Polach byl kopnut mu-*
lou do tváre. Neštestí se mu
prihodilo pri orání poblíž jeho
domova. Jeho nos i obe lícní
costi byly zlomeny a nekolik
zubu vyraženo. Krajan oral a
zastavil, aby neco narovnal.
Když se shýbnul, mula jej ko-
pla prímo do tváre.

V Chicagu krajan Josef
Skach nalezen byl svoji dce-
rou obešený. Byl již dva roky
nemocný, nemohl pracovati a
nekolikrát se o neho pokoušela
mrtvice. Když se dcera vráti-
a, našla otce visícího na hor-

ním závesu dverí vedoucích z
íuchyne do ložnice.

Skach narodil se v Brezni-
cích, kraj Písek. V Americe
dlel radu let.

V Kewaunee, Wisconsin,
Emil Kulhánek a Frank Zuzá-
nek byli vážne zraneni, když
Kulhánkuv automobil vrazil
do nákladního automobilu,
tterý byl zaparkovaný na sil-
nici blíže Carlsville v Door o-
íresu. Zuzánek byl vážneji
zranen. Utrpel rozbití kolena.
Mimo to mu byla rozbita nosní
cost a utrpel rány na obliceji.

Kulhánek utrpel zlomení nohy
pod kolenem.

O situaci ceského financ-
ního ústavu Bank of Europe
Trust Company v New Yorku,
který se nachází v likvidaci,
“Obrana" prinesla zprávu:

Výbor vkladatelu oznamuje,
že státní bankovní department
ciní nutné kroky k zajištení
pujcky na aktiva banky, aby
mohla být vkladatelum poskyt-
nuta další splátka deseti pro-
cent na jejich vklady. Pone-
vadž je to zdlouhavá procedu-
ra, výbor nemuže zarucit, že
výplata splátky bude uskutec-
nena v presne stanovené lhute.
Jakmile to bude možno, vkla-
datelé budou, uvedomeni, kolik
a kdy splátku dostanou.

Výbor vkladatelu žádá vše-
chny vkladatele, kterí se od-
stehovali od doby, kdy dostali
poslední splátku na vklady, a-
by se dostavili do kanceláre ta-
jemníka výboru E. F. Prantne-
ra, 1359 Second ave., New
York City, aby mohla býti zrne
na adres zaznamenána v re-
kordech státního bankovního
departmentu.

Tolik výbor vkladatelu. Po-
znamenává k tomu, že vklada-
telé by mohli dostat dalších
deset procent, kdyby akcionári
zaplatili assessmenty v obnose
$25 na každou jimi vlastnenou
akcii. Akciový kapitál Bank
of Europe obnášel $1,000,000.
Kdyby akcionári tento milion
zaplatili, meli by likvidátori
okamžite na hotovosti dalších
deset procent vkladu, jež by
mohly být vkladatelum vypla-
ceny.

Zabity sesunutou zemí.
Velké sesunutí se cásti úbo-

cí kopce, jehož vrstvy zeme
byly rozmoceny vytrvalými
dešti na farmárský dum neda-
leko Seattle, Wash., prineslo
smrt dvema ženám.

Obetmi byly: Marie Peter-
son, 58 a Mary Antone, 50, z
Elliot, Wash. Povodne na se-
verozápade vyžádaly si cel
kem 15 obetí.
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Modrý orel si brousí drápy.
F. L. I. S.

Ti, kterí až dosud nebrali
narízení ruzných prumyslo-
vých kódu vážne, pocínají ke
svému namilému prekvapení
zjištovati, že Modrý orel má
až príliš ostré drápky.

Doba, kdy byl úcel národní-
ho prumyslového zákona re-
konstrukcního široké verejno-
sti objasnován a kdy admini-
strace ve Washingtone každé-
ho zdejšího obyvatelé, aby
podporoval Modrého orla, pa-
trí už dnes takrka minulosti.
Amerika vstupuje nyní do ob-
dobí, v nemž hodlá vymáhati
všeobecné dodržování stanove-
ní dríve zmíneného zákona. V
budoucnosti ocekává se méne
recí a více cinu.

K této druhé fázi admini-
stracní cinnosti dal podnet
sám president Roosevelt narí-
zením, jímž se ustavuje náleži-
tý dozor nad dodržováním zá-
kona. Pri této príležitosti pre-
sident prohlásil, že nikdo nes-
mí predstírati, že dodržuje zá-
vazky a rídí se narízeními pre-
sidentovy “dohody o znovuza-
mestnávání” nebo kódem cest-
né konkurence. Ti, kdož pre-
stoupí narízení kódu, mohou
býti na základe usnesení kon-
gresu potrestáni bud’ pokutou
SSOO, nebo šestimesícním uvez-
nením, nebo obojím soucasne.

Tímto trestem mají býti od-
strašeni hlavne ti, kterí vysta-
vují odznak Modrého orla,pri
tom však platí svým zamest-
nancum méne nežli predepsa-
né minimum, nebo kterí nutí
své zamestnance pracovati ví-
ce hodin týdne, nežli povoluje
kod pro jejich odvetví prumy-
slu. Trestu budou podléhati
též ony závody, které ihned
po prijetí kódu pocaly zdražo-
vati zboží predstírajíce, že vý-
robní cena tohoto zboží byla
vyšší, když ve skutecnosti bylo
toto zboží vyrobeno ješte pred
tím, nežli kódy vešly v platno-
sti. V nedávné své reci uvedl
president Roosevelt prípad,kde
jistý obchodník zvýšil cenu
bavlnené košile z $1.50 na
$2.50, vymlouvaje se na dan
na zpracování bavlny. Ve sku-
tecnosti byla celá košile vyro-
bena z látky, utkané asi z jed-
né libry bavlny, takže dan na
tuto obnášela asi 4!/2 centu.

Nejcasteji slýchaná kritika
N. R. A. uvádívá, že N. R. A.
spoléhá príliš na dobrovolnou
kooperaci a nesobeckost ob-
chodníku a prumyslníku a že
takrka úplne postrádá zpuso-
bu, jímž by si kooperaci vymo-
hla. Úradovny N R A byly za-
plaveny tisíci stížnostmi, obvi-
nujícími zamestnavetele, že se
honosí odznakem Modirého or-
la, aniž by se rídili narízeními
kódu. V jediném meste New
Yorku bylo ucineno 13.000 ta-
kovýchto udání.

V prvém stadiu zavádení
kódu spoléhaly se federální
autority hlavne na nátlak ve-

mínení. Nvní však.
když už témer všechna hlavní

prumyslu prijala pru-
mvslové kódy, priznávají tyto
autority nutnost pribrousiti
Modrému orlu drápy.

Pocátek hospodárského
plánování.

Že za odznakem Modrého
orla se skrývá opravdová moc,
to vysvítá i ze dvou príkladu
skutecného hospodárského plá
nování. Generál Hugh John-
son, administrátor národního
rekonstrukcního hnutí, schvá-
lil pred krátkém narízení,jímž
se obmezuje dálší zavádení
produktivních stroju do textil-
ních prumyslu. Toto je prvý
prípad, kdy federální vláda
zasáhla podobným zpusobem
do rozmachu industrie. Mož-
ná však, že to nebude prípad
poslední a že jiná odvetví pru-
myslu prijdou též na radu. Ná-
rodním prumyslovým plánová-
ním usiluje se o zamezení ne-
kontrolovaného rozvoje které-
hokoliv odvetví prumyslového,
zvlášte pak toho, v nemž hrozí
nebezpecí nadprodukce.

Druhým príkladem hospo-
dárského plánování je naríze-
ní sekretáre vnitra Ickesa,jenž
ie administrátorem olejového
kódu, narízení to, jímž se ob-
mezuje naftová produkce. Stá-
ty byly varovány, že nepodrí-
dí-li se vládním príkazum, ne-
bude jim dovoleno prodávati
naftu v mezistátním obchode.
Také rafinování nafty bude
pravdepodobne podlehati po-
dobné kontrole.

Není sporu, že Modrý orel
brousí si drápy.

o

20 akru pudy za kvart
koralky.

V Mercedes, Kalifornia, do-
bytkár George Bloss dal 20 a-
kru pudy za kvart koralky.

Príští zasedání kongresu po-
cátkem 3 ledna.

F. L. I. S.
V posledních peti mesících

nebylo o zákonodárném odvet-
ví zdejší federální vlády nice-
ho slyšeti. Poslední zasedání
kongresu bylo odroceno po
predchozím udelení presiden-
tovi práv, neslýchaných v dobe
míru. Presidentovi a jeho rád
cum byla ponechána volná ru-
ka pri administraci dalekosá-
hlých zákonu jeho “New
Deal” bez jakéhokoli zasaho-
vání kongresu samého. Fakt,
že kongres nezasedal v posled-
ních mesících a že až do nedáv
na nebylo slyšeti žádné kriti-
ky vládního programu obrod-
ního, dal v cizine podnet k
domnence, že se ve Spojených
Státech jedná o jakousi formu
diktatury.

Kongres ujme se svých po-
vinností 3. ledna, aby tak sve-
tu pripomnel, že zákonodárné
odvetví americké vlády je stá-
le ješte tak mocným, jako za
dob, kdy ho budovatelé zdejší
vlády poverili neodvislostí od
druhých vládních odvetví vý-
koného a soudního. Jednou
organisovaný kongres zustává
v moci tak dlouho, až jeho
plný termín vyprší. Americký
president nemuže rozpustiti
kongres a usporádati nové vol-
by a presvedciti se tak o stá-
vajícím presvedcení obyvatel-
stva, jako je tomu ve mnoha
evropských zemích. Kongres
má neopak možnost brzditi
cinnost presidentovu, nebot
kontroluje všechny vládní prí-
dely, vyšší dum kongresu, se-
nát, má dokonce moc odepríti
schválení jistých akcí a dosa-
zení vyšších vládních úrední-
ku. Kongres má za mimorád-
ných okolností právo poveriti
presidenta cástí své moci, ale
má soucasne i právo, tuto moc
opet kdykoli mu odejmouti.

Blížící se zasedání kongresu
nevzbuzuje žádných obav, po-
kud se týce ocekávaného kon-
gresu vuci administraci. Pocet
republikánských clenu kongre-
su doznal v lonských volbách
znacný pokles. V dome re-
presentantu nenalézá se mezi
celkovým poctem 435 zástup-
cu ani 120 republikánu. Z de-
vadesátišesti senátoru je jich
pouze 35 republikánu.

To ovšem ješte neznamená,
že celá obrodná administrace
presidenta Roosevelta nebude
podrobena nej zevrubnejší ana-
lyse a dukladné kritice.

Uvážíme-li, jaké pomery pa-
novaly ve Spojených Státech,
v dobe, když president Roose-
velt se dostal k veslu, musíme
se až diviti, jak malé kritice
byl vládní program až dosud
podrobován. S návratem kon-
gresu však pravdepodobne i
doba tichého souhlasu a pocne
se ozývati oposice. Nejedna
budoucí kritika bude projevem
ryze stranickým, jak tomu
vždy bývá. Vetší cást oposice
bude však kritikou konstruk-
tivní, dožadující se potrebné
nápravy, kritikou to zdravou
a v politickém živote nutnou a
žádoucí.

N. R. A., A. A. A. a inflace.
Delá National Recovery Admi-
nistration vše, co je v její mo-
ci, aby bylo dosaženo návratu
k normálnímu životu hospodár
skému? Má býti cinnost NRA
již kongres prijal na zkoušku
na dobu dvou let, prerušena,
prodloužena nebo prijata za tr
valou hospodárskou politiku
Spojených Státu?

Toto jsou problémy, o nichž
bude kongresu rozhodovati.
Zdá se, že dravý individualis-
mus, jenž byl po dobu mnoha
generací americkým kredem,
prijde opetne na kordy s mo-
derními hospodárskými smer-
nicemi, jež jsou representová-
ny presidentovým New Deal a
jež se dožadují sociální kontro-
ly nad hospodárskými silami
zeme. Tento rozpor bude zna
menati více, nežli pouhou ne-
srovnalost mezi demokratický-
mi a republikánskými zásada-
mi. Mezi republikány je mno-
ho jedincu, kterí verí v sociál-
ní kontrolu a v hospodárské
plánování. Na druhé strane je
mnoho demokratu, kterí spa-
trují v N. R. A. a v jejím zasa-
hování do vztahu mezi kapitá-
lem a prací, v jejím zakazová-
ní detské práce a v její ostatní
cinnosti nedodržení ústavních
práv.

Také cinnost úradu Agricul-
tural Adjustment Administra-
tion bude podrobena duklad-
nému studiu, zvlášte s ohle-
dem na nárek západních far-
máru, kterí tvrdí, že jsou na
tom mnohem hure, nežli pred
rokem, nebot všechno, co ku-
pují, se letos o mnoho podraži-
lo. Z rad demokratu bude pak
opetne cinen na presidenta ná-

tlak, aby využil poskytnuté
mu moci k zavedení skutecné
inflace.

Poslední zasedání kongresu,
jenž se sešel v dobe témer na-
prosté paralyse hospodárského
života, poverilo presidenta
Roosevelta mocí, naložiti se
situací podle svého nejlepšího
presvedcení. Usnesení kon-
gresu vložilo do jeho rukou
kontrolu nad prumyslem, ze-
medelstvím, bankovnictvím a
úverem celé zeme. Výkonné
odvetví vlády bude pocátkem
príštího roku skládati úcty ze
svého podnikání pred kongre-
sem, který pak narídí, bud a-
by se v prítomné politice po-
kracovalo nerušene, nebo aby
se prítomne smernice pozme-
nily tak, jak o tom vetšina roz-
hodne.

Skutecné novorocní
predsevzetí.

Píše
Shirley W. Wynne, M. D., Dr.
P. H., komisar zdravotnictví

mesta New Yorku.
Proc si neumíníti udelati z

roku 1934 nejzdravejší a nej-
štastnejší rok našeho života?
Každý clovek je do jisté míry
strujcem nebo zhoubcem své-
ho zdraví. Lékarské zápisy
zaznamenávají nescetné prípa
dy, v nichž si lidé napravili
špatné zdraví skoro výhradne
svým vlastním úsilím, a tisíce a
tisíce prípadu, v nichž náleži-
tý pohyb, zmena potravy, více
cerstvého vzduchu a slunce
prodloužily život jednotlivcu o
mnoho let.

Predsevzetí, k nemuž vás
nabádám jak pro rok 1934,tak
i všechna léta následující, ne-
vyžaduje žádného penežního
nákladu. Jeho plnení zabere
jenom nekolik minut denne
a jakmile je jednou pocnete
dodržovati, nebude litovali
svého úsilí.

Vše, oc vás žádám, je, abys-
te se rídili základními zdravot-
ními pravidly, jež jsou: dosta-
tek cvicení, osm hodin spánku,
vyrovnaná dieta, dostatek cer-
stvého vzduchu a slunce a cás-
tá, možno-li každodenní kou-
pel. V dodržování techto pra-
videl není zajisté niceho ne-
snadného. Chcete-li se však
dopracovati nej lepších výsled-
ku, musíte je dodržovati vše-
chny, tedy celý zdravotní kod.

Zanalysujeme zde tento je-
dnoduchý kod. Na prvém mí-
ste jsme uvedli cvicení. Muže-
te-li, zaridte si to tak, abyste
mohl již pred snídaní jiti na
rychlou procházku, pri níž by-
ste ušel, rekneme, jednu míli,
a již by následovala pak doma
sprcha. Nemužete-li jiti ven,
pak venujte aspon 15 minut
na ruzná cvicení a dalších pár
minut na sprchu. Po snídani
jdete aspon cást cety do práce.
Projdete se v polední hodine a
také vecer. Chuze je stále je-
šte nej lepším zpusobem cvice-
ní. Neopomente ovšem jiti po-
chodovým krokem, vzprímene,
kývajíce pravidelne rukama a
dýchajíce vždy nosem.

Spete osm hodin v dobre ve-
trané místnosti. Chodte spát
brzy, t. j. má obsahovati vše-
chny podstatné cásti, nutné te-
lesnému organismu. Jezte o-
voce k snídaní, pri obedi a pri
veceri. V této sezóne jsou po-
merance, grapefruit, jablka i
banány levné. Všechny jsou
zdravé a všechny prispívají k
pravidelné stolici. Pijte denne
aspon kvart mléka, nebot mlé-
ko uvede do rovnováhy které-
koli nedostatky vaší diety. Ma-
so jezte jednou denne, ryby,
raky a pod. aspon jednou tý-
dne. Chléb, máslo, brambory
a obiliny zásobí vás potrebnou
energií.

Slunce svítí i v zime; pohy-
bujte se proto na nem pokud
možno nejvíce. Chladný
vzduch je vzpružující, vdy-
chujte ho proto zhluboka.

Prijmete tento kod na deva-
desát dní na zkoušku a uvidí-
te, že se budete cítiti o tolik
lépe, že se rozhodnete ríditi se
základními pravidly zdravot-
ními celý zbytek svého života.

Vredy na rukou.
“Po mnoho let trpel jsem

vredy na rukou a pažích a uží-
val jsem všechny možné léky,
ale nic mi nepomáhalo,” píše
pan Ben Nelson z Lampson,
Wis. “Po využívání nekolika
láhví Dra. Petra Hoboko moje
zdraví bylo obnoveno a od té
doby se cítím zdráv:” Úcinku-
je na vymešovací cinnost regu-
lováním vnitrností a zvyšuje
tok moce, tento prospešný by-
linný lék pomáhá odstranova-
ti necistoty z tela. Jest dodá-
ván pouze místními jednateli,
ustanovenými Dr. Peter Fahr-
ney & Sons Co., 2501 Wash-
ington Blvd., Chicago, 111. advt;


